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$ sepiemirer. i år sarnlet 25 perso-

$ nerr seg i l1,se <;g trivelige k:krler
€ i Dlammen, fi:r å værc tilstecle-€ på irudhild i{arlsens ireigekurs

inncn{br begreps{brsiiielse og l.c-
:rksjonsm*nslel lorstått ut {l.a ele-
mentlæren.

;i,,;i.i:.; -.-i,-

er en får'gerik, inspirerl cg l<;:altfuli
jir irtnc !r.t Fortlr.tned clr Jpcrl r)q.l\
siappet stii. I-lun har arbeiclct fram
noe hun kailer "personlighelsskc;-
len'l et i<onsept l'or: å i'isc oss at det
cr mulig med øvelse lrg vilje ":i teigc
hvcn li vil vær'c'l og ikkc b;lr:e l!n-
gcre Lit {l:a {.illa:rte mønstre, gamie
belrov og beskvneise.steknikircr. \ri
har gjcnirom livet blitt fi-rrmet av
krav il'a ibreldre, fra nrasser-i/sam-
firnnet, ira trærere, ja., kort sagt; alle
:rildre elin uss seh'. Nlcd anril.e ord;
hun vii la:re oss kunsten å {brstå seg
selr,', ibr sliir å oppLrå et bech.c lir'.
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i Åql*hii** i*rli*il;sl
Lle {ire elemr-nter folteller oss nr}r
om cn .iclaliiet, ern cgcnskåp, og ra-
presenteru" llcr i:l: lirrståelse:;nrodcll
Jo;: hrrorclan vi fungcrct', psvkisk ,g
1-vsisk, gå vel som åndelig. l:llen-ren-
tene jcrci, luit, vann ou ild rerpre-
senl€rer l"ler ulilte ad1'erdsmønslre,
r"r:al<sjonsmønslre og l'ærernåter.
Vannelemenlr:t represenLercr fø-
lelse ne, lu*telermentet tanker {rg
komn-lunilEasjon, logikk oq allslr*kl
an;rlyse. Mr:ilorr disse bør det r,ære
en viss balanse. Videre har vi ildele-
nrentet sc;m ståi: for clet iml:ulsive,
sirapende, aktive og sprlntåne, lnerls
lolcl viser: tii rulir-ier og rilualcr', ;rr,,

l\|Chi.i l(artser, urderrricfjipc, -g ri!i( lrqskar_
su lerri

spenning, mediL;rsjon cg tiisteder,æ-
relsr:.

Alle iral vi "r.'årl eget *k:mgrt'l det
vi står sterl<esi i, på gr:cll ag I'oriclt. Vi
har også sorn rcgel cl sicle sonr ii<ire
er så ster'l<, og nTell:n cljssi: lo llau
dcl skapcs en spenlring, en ui:alirr:sl.
Åuclhilds kr-irs vi;er vri til riiit *girt
s.rsiern, til dypelc fix.stiielsr: av tiinc
eglre realisjoner:. Å'tålel cr itl. vi loirr
enkeltindividcr. skal bli i stanrl ril ir
gjenkjenrre yåre svslemrr og r*åg.re
nlcr ade.kvat i trver<iagen på y1.* ,r"
indre stiLnuians. Ai vi sl<;l i<cmmc
mer i balansc i oss selv, g)enkjennc
irndre personer* eiemcntsl::r:klulel,
og dcrmeel forstå rner al den artrii^cs
reaiisjoner. Dette vil i clet iangc iøp
gi seg r-ltslag i iær'r'e ircnfiil<tr:i'. rner
akliv og rettmessie liandling, stor.re
inclr"e l'rihel og stlrl<e"
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Audhild er påpasselig med å si at
det er intet som er "retl eller galt'l
men at det er viktig å forstå at vi alle
har et valg i nær sagt alle situasjoner.
Vi kan velge våre reaksjons- og ad-
ferdsmønstre ved økt bevissthet. Til
dette kreves innsikt i egen psyi<e, i
egen elementmodell. Og det kreves
fleksibilitet, tabbekvoter, og et ønske
om å oppnå endritrg til det beste for
en seh'og dem man omgås.

Sgsterner, innslk{cr *g
redskåp€r å"rå**l i hånd

Audhilds kurs er enkeit bygget opp,
men det forhindrer ikke at mange
reagerer sterkt på innsikten og bear-
beidelsen av egne systener ng reak-
sjonsmønstre. Systematisk tok hun
her fatt i noen av de sterkeste begre-
pene vi omgir oss med i vår daglige
tale og i vår:e liv. De begrepene sorn
vi, som ulike "elementmennesker" og
ut i fi'a ulike sosiale strukturer og vår
oppdragelse, legger ulike tolkninger
inn i.
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Begreper, som når man tror at andre
besitter sarrme fbrståelse under en
samtale, kan skape kaos fordi dette
ikke er fakta. Vi arbeidet for eksem-
pel med begrepene respekt, tole-
ranse, tillit, glede, makt, kontroll, til-
fredshet, likegyldighet, samvittighet,
ærlighet, 1øgn og "k.iærlighetsad-
ferd>. Hvordan viser jeg kjærlighet?
Hvordan reagerer jeg når kjærlighet
blir vist i henholdsvis luftelement el-
ler jordelement? Og hvordan står det

til med kjærlighet til deg selv? Hvor-
dan viser du deg selv og clin kropp
kjærlighet? Hvor ligger (stopperne)
dine? I skyld, skam, angst og redsei
for ulilstrekkelighet?

Og mer genelelt, når er jeg ovc-
ryter og når er jeg underyter? En clel

mennesker er overytere i visse situa-
sjoner, og underytere i andre. Hvor-
for er det slik? "Utrolig mange men-
nesker er overltere i det irtre plan, på
jobb osv., og når det kommer til en
ugly, €r det ingen ting igjenl'

Gjennom Audhilds kurs gis eir mu-
lighet, et redskap til å analvsere, og
fbrstå, og dermed til å ibrandre og ta
til bake vår egen kraft og indre trygg-
het.

Vi kan bygge r'år idei-rtitet på noe
som vi skaper seiv, og lkke ut fra noe
som samfunnet og mer eller mindre
velmenende personer i vår oppvekst,
har påført oss av begreps{brståelse
og reaksjonsn"lønstre.

Audhild sier:

"|eg synes det er viktig å lære kli-
enter å se mulighetene i stedet for å
trampe oppat 0g oppat i traumene.
Mange terapeuter tror åt veksten
ligger i bearbeidelse av traumene,
rnen veksten ligger i åpning til nye
muligheter og forståelsei'

Et annet viktig tema var livsløgr:ren"
I Audhilds versjon er livsløgnen et
valg sor-n il<ke er til det beste fbr din
sjel og din utvikling. Her er vi enten i
interaksion med universet, eller vi er
det ikke. Hun sier åt jo stØrre vI giør
vår innerste aura, den som er relatert
til den fysiske kroppen, og det andre
auralaget, som er knyttet tii psvko-
sosiale strtikturer og honflikte4 r'il vi
skyve vår tredje aura, som er knyllet
tll det åndeiige aspektet, ut i perife-
rien. Da biir det lite kraft lglen til vi-
sjonær tenking og drømmer.

v! h:i attt!d 6t r"tåtd* " '*'b

Foretar vi våre valg i i<j.ærlighet eller
i avrnakt?

Velger vi av bekvemmelighetshen-
syn, ut fra heliret eller øyeblikket?

'A tø.r" å ikke velge seg selv', er å

flykte fra sin egen sjel'l Det handler
oin å *kape balanse mellom en selv
og den ytre verden. Spørsmål som
"Hvordan setter jcg mine grenscr i

ulike elementeri" Og "Hvordan rea-
gerer jeg på andres grensesetting i
ulike elementer?" I'ar store og utfor-
drende.

For alie som arbeider mecl men-
nesker er dette et interessånt og vik-
tig arbeid. Først for å forstå seg selr,,

deretter å forstå seg selv i forhold til
den andre, og til sist; å fbrstå den an,
dre som den er i sitt svstem, sitt ele-
ment.

Med sine healende evner trøftet

Audhild energien i rommet unelerveis
slik at det bie mulig å gå ganske dypt
inn i seg selv, og gå inn i og komme
ut av en prosess med styrke til å stå i
det som er" Hun har m.ve hun vil ha

sagt, og er en kvinne full av taiende
ildkraft. Mange er clet da også som
fbrtsetter på kurs hos henne.

Den som ønsker mer informasjon
on-l Audhild l(arlsens virksomhet oq
kursplan kan gå inn på wr.'r.r'.fircc1c-
mr-nter.info. Her kan man også be,
stille i:oken hennes, "Fra healing til
heihet" sorn kom ut på frirlaget Skaid
i 2002.
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